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Projekt 

 Protokół Nr XVII / 16 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  15 stycznia 2016 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 13.00 

 

Otwarcia XVII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 

Sobański, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójt Gminy 

Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik Gminy 

Gabrielę Cempel, pracownika urzędu Panią Sandrę Pietraszak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

Nieobecny na posiedzeniu Radny Piotr Łykowski obecni na posiedzeniu. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

Ad.2 

1. Otwarcie XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2.Przedstawienie porządku obrad 

3.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XV sesji nadzwyczajnej z dnia 14 grudnia 2015r. 

6.Podjęcie uchwał w sprawach: 

 - zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

-  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz     

   ustalenia stawki tej opłaty 

-  nadania nazwy drogom wewnętrznym 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

           10/.Zakończenie obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Wniosków do porządku obrad nie było  

  

Rada przyjęła jednogłośnie porządek  obrad. W głosowaniu nie brała udziału Radna Maria Brykczyńska, 

która wyszła z sali. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne.  
 

Ad 4 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka  

i Pawła Jesiołowskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.13 radnych obecnych na sali.  
 

Ad.5 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z XV sesji nadzwyczajnej rady bez uwag. 13 radnych obecnych na sali. 
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Ad.6 

 

 - uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Pracownica urzędu Pani Sandra Pietraszak uzasadniła podjęcie uchwały.Wszystkie stawki podwyższono o 

25%.Nieruchomości zamieszkałe – selektywne zbieranie z 8,00 zł na 10,00 zł. Nieselektywny zbiór 

odpadów z 15,00 zł na 19,00 zł. 

Radna Maria Brykczyńska – podobno była kiedyś podjęta uchwała odnośnie osób które rozpoczynają 

budowę na działkach i są zwolnione z opłat za odpady komunalne. 

Sekretarz Anna Pacholczyk – uchwały takiej na pewno nie ma ale zgodnie z zapisami ustawy o 

utrzymaniu czystości gmina jest zobowiązana odbierać tylko odpady komunalne.Gmina nie ma 

obowiązku odbierać odpadów budowlanych. To nie dotyczy tej ustawy nie ma ustalonej na to stawki.  

Jeżeli jest działka niezamieszkała wówczas urząd nie ma podstaw do obciążenia opłatami za odpady.  

Następnie Radna Brykczyńska powiedziała,że byłoby dobrze, aby przyszedł przedstawiciel 

Przedsiębiorstwa  Urbis Sp.z o.o. i odpowiedział na pytania.Ponadto mieszkańcy Szczytnik Duchownych 

zwracają uwagę,że samochody firmy Urbis poruszają się nieekonomicznie po terenie gminy zbierając 

poszczególne odpady. 

Sekretarz – firma Urbis Sp z o.o.wyznacza trasę,na pewno firma nie pozwala sobie na generowanie 

dodatkowych kosztów.  

Radny Marian Kaźmierczak – na posiedzeniu komisji oświaty poruszono sprawę kosztów 

administracyjnych w sprawie dostarczenia zawiadomienia o nowej stawce. Pracownica urzędu zajmująca 

się tą sprawą wyjaśniła, że obowiązkiem urzędu jest dostarczenie za potwierdzeniem odbioru każdemu  

mieszkańcowi informacji o podwyżce opłat za odpady. Koszt wysyłki zawiadomień pocztą to 15 tys.zł. 

Propozycja komisji - aby była możliwość dostarczenia  zawiadomień nie pocztą tylko przez sołtysów tak 

jak nakazy podatkowe. Można te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Sekretarz Anna Pacholczyk – zmiana stawek musi być wysłana natychmiast po podjęciu uchwały 

natomiast nakazy roznoszone przez sołtysów będą w późniejszym terminie. Są wsie na których jest dużo 

nowych osiedli  i mieszkańców trudno zastać w domu. 

Radny Łukasz Ciesielski –myśli,że większość sołtysów wyrazi zgodę, ale jeżeli Wójt zorganizuje to w 

jednym czasie z nakazami podatkowymi. Co w przypadku jeśli sołtys nie dostarczy w terminie 

zawiadomień jaką ponosi odpowiedzialność. 

Wójt – jeśli sołtys nie może zastać mieszkańca wówczas przekazuje zawiadomienie do urzędu i urząd 

wysyła pocztą za dowodem doręczenia.   

Sekretarz –ponieważ stawka będzie obowiązywała od 1 lutego br. czasu jest mało. Przesyłka pocztą jeżeli 

dwa razy nie będzie odebrane jest traktowane jako skutecznie doręczone.  

Przewodniczący Komisji Oświaty  - pieniądze zaoszczędzone tj.ok.15 tys.zł.można by było wykorzystać 

na organizację półkolonii. 

Wójt – nie może nakazać sołtysom, ale będzie z nimi rozmawiał. 

Radna Maria Brykczyńska – jaka jest ściągalność od mieszkańców którzy nie płacą za odpady 

komunalne? 

Sekretarz – na dzień dzisiejszy jest ok.100 tys zł.zaległości są niedawno wysłane następne upomnienia w 

ilości 960 szt. i tytuły komornicze w ilości 119. 

Radny Łukasz Ciesielski poprosił o spotkanie Wójta z sołtysami w sprawie roznoszenia zawiadomień o 

nowej stawce za odpady komunalne. 
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Odczytano projekt uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

- uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie -  nadania nazwy drogom wewnętrznym 

Wójt – taka była propozycja mieszkańców wsi, wszystkie procedury zostały przeprowadzone w celu nadania 

nazwy drogom wewnętrznym osiedlu w Goślinowie. 

 

Następnie Wójt powiedział,że jeśli chodzi o drogi to na każdej następnej sesji w związku z podjętą uchwałą o 

podatkach od dróg to te drogi które nie zostały przekwalifikowane to wszyscy którzy będą mogli je przekazać to 

będą chcieli to zrobić.Mieszkańcy pytają o tą sprawę. Drogi wewnętrzne, które Gmina może przejąć bezpłatnie to 

będzie przejmować. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.7 i ad.8 

Nie było interpelacji i odpowiedzi. 
 

Ad.9 

  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta, czy podejmie rozmowy z sołtysami w sprawie rozniesienia 

informacji o zmianie stawek za odpady komunalne. Dalej powiedział,że stawka będzie obowiązywała do 

końca roku 2016, więc w styczniu 2017r. będzie podobna sytuacja i jest możliwe, że stawka pozostanie 

lub ulegnie zmianie. Będą kolejne pieniądze do wydania a można je  przeznaczyć na inny cel. 

Wójt – w przyszłym tygodniu spotka się z sołtysami w tej sprawie. 

 

Ad.10    

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XVII sesję 

nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 13.00 -13.45.  
  

Protokolant       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Sobański 

 

  


